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 הקרח״ על ״בלט להקת פוכבי מידי שלהן ההחלקה שיעור את קיבלו הארבע

הלהקה. מופע לקראת לקרחי, שהפך ביד״אליהו, הספורט״ ב״היכל האמריקאית
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מהלהקה. שניים מידי בעמידה שיעור לת

 העניין. מכל אירים חששה מכולן יותר
 היה ההחלקה עניין בכל שלה העניין

 היתד. לא בהחלט היא בלבד. ספורטיבי
 לנקוע, רק אפילו או לשבור, מעוניינת

 שהיתר. לפני ימים שלושה — יד או רגל
 מתנה בהסרטת לעבוד להתחיל אמורה

 אולם תככב. היא שבו חדש סרט משמיים,
ה פגו בריאות, התיישבויות כמד, $אחר

 דביקות מגלה התחילה והיא חששות,
במטרה. לציון ראוייה
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האמרי הלהקה של בארץ האחרון ביקורה מאז חלפו שנים ארבע הספורט״. ב״היכל
ההחלקה. תורת את ללמוד ניסו הישראליות הנערות בעולם. הגדולה קאית,

 מהן אחת — ישראליות חתיכות ארבע
 — דוידסקו איריס ,1971 של המים מלכת
פת להתחלק יילכו ברצינות, אותו יקחו
 גבו, על לא אמנם הקיץ. באמצע אום
אבל. — הקרח על סתם אלא

 היו אירים, מלבד החתיכות, שלוש
 כץ. ודנה אוניגמן, דוקי כחלון, יהודית
 מישטח היה התחלקו הן שעליו הקרח

הא הקרח על הבלט להקת של המופעים
 ההתנהגות שמאחורי והרעיון מריקאית,

 לנוע, אותן ללמד לנסות — היה המוזרה
המחלי על הדעת, על מתקבלת בצורה
 הבא, לחודש 16ב־ שתוכלנה, כדי קיים,

 מלכת בחירת בטקס כזו בצורה להופיע
 הכתר, כמוסרת דוידסקו — 1972 המים
עליו. כמתחרות האחרות שלוש

הרא ביום שהתקיים הראשון, הנסיון
הצ לפני ספורות שעות — השבוע שון
 בהיכל־הספורט הבלט, של הבכורה גת

 טרגי-קומי. היה — בתל־אביב ביד-אליהו
ש לנועזות, טרגי המעטים, לצופים קומי

דו בישבנים הראשון השיעור את סיימו
וכחולים. אבים
 שהיא דנה, דיוק. ליתר מהן, שלוש רק
 כ- דווקא התגלתה בסדיר, חיילת עדיין

 כבר נסעה היא הסוד: בעסק. מתמצאת
 לשווייץ, היתר בין לחו״ל, פעמים מספר
המקצוע. אח שם למדה

 נאלצו זאת, לעומת האחרות, שלוש
 שהשתלטו עד ארוכות, שעתיים להתייסר

 היום בתום העסק: של קצהו תחילת על
 עצמן בכוחות כבר, ידעו המפרך, הראשון
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בעולם. המקצוענים מגדולי שהם הלהקה, סולני הבנות את הדריפו המחלקיים. על כלל


